
Mittetulundusühingu Juvente kodukord 

 

MTÜ Juvente kodukord täiendab Põhikirja. Kodukord kinnitatakse Üldkoosoleku otsusega.  

I Liikmete esindusõigus 

1.1 Seminarid, koolitused, noortevahetused: 

1.1.1 Liikmelisus: täisliikmel on eesõigus toetaja ees. 

1.1.2 Aktiivsus: arvesse võetakse seda, milline kandideerija on viimase aja jooksul 

aktiivsemalt Juvente heaks tegutsenud. 

1.1.3 Varasem osalemine: Juventet esindama püütakse saata, sealjuures eelneva 

kahe kriteeriumiga arvestamisel, liikmeid, kel on selleks senini vähe või üldse mitte 

võimalusi olnud. 

1.1.4 Kasu Juventele: kui liige on eelnevalt osalenud seminaril, siis vaadatakse kas ta 

on seminarilt saadut hiljem Juvente huvides või kasuks rakendanud. 

1.2 Vastuvõtud, kongressid ja muud esindusüritused: 

1.2.1 Esindav liige peaks võimalusel olema juhatuse liige, mitme esindaja korral 

peaks vähemalt üks esindajatest olema juhatuse liige. 

1.2.2 Esindajal peab olema piisav info ja arusaamine Juvente ideedest, tegevusest, 

plaanidest. 

1.2.3 Esindaja peab olema valmis aktiivselt osalema otsuste tegemisel, see tähendab 

suhtuma esindusülesandesse vastutustundega (kuulama hoolega üritusel arutatavat, 

andma toimunut hiljem edasi teistele Juvente liikmetele). 

1.3 MTÜ Juvente liimete esindusõiguste üle otsustab juhatus vastavalt eeltoodud 

kriteeriumitele.  

II Liikmemaks 

2.1 Liikmemaksu suurus aastas on: 

2.1.1 täisliikmetele 10€; 

2.1.2 toetajaliikmetele 15€; 

2.1.3 auliikme tiitli saanutel liikmemaks puudub. 

2.2 Alaealistele liikmetele kohaldatakse poole väiksemat liikmemaksu. 

2.3 Liikmemaks tasutakse jooksva aasta jaanuarikuu jooksul vastavalt esitatud arvele.  

III Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine 

3.1 Liikmeks vastuvõtmise tingimused 

3.1.1 Täis- ja toetajaliikmeks vastuvõtmiseks esitab isik juhatusele allkirjastatud 

avalduse. Liikmeks vastuvõtmiseks on vaja juhatuse liikmete 2/3 poolthääli. Juhatus 

langetab otsuse kuu aja jooksul avalduse saamise hetkest.  



3.1.2 Auliikmeks vastuvõtmise aluseks on juhatuse ettepanek ja auliikmeks esitatava 

isiku nõusolek. Isiku auliikmeks kuulutamiseks on vaja üldkoosoleku 2/3 

häälteenamust.    

3.2 Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata juhatuse otsusega lisaks seaduses sätestatud 

juhtudele, kui ta: 

3.2.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu;  

3.2.2 ei ole täis- või toetajaliikmena osalenud kahel järjestikusel üldkoosolekul 

(isiklikult või volitades oma hääle mõnele teisele liikmele); 

3.2.3 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu 

tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane; 

3.2.4 isiku tegevuses ilmnevad Ühingu eesmärke ja mainet rikkuvad asjaolud ning isik 

käitub vaatamata hoiatus(t)ele jätkuvalt Ühingu põhimõtete vastaselt; 

3.2.5 kui täisliige on saanud kolmekümne ühe aastaseks ning ta ei ole avaldanud 

soovi osaleda Ühingus toetajaliikmena.  


